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Ap.nr.348/2011 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 
Gjykata Supreme e Kosovës në Prishtinë, në kolegjin për të mitur 

të përbërë nga gjyqtarët Avdi Dinaj-kryetar i kolegjit, Nesrin Lushta, 
Emine Mustafa, Marije Ademi e Salih Toplica-anëtarë të kolegjit, me 
bashkëpunëtoren profesionale Fatime Hasani-Ruhani-proçesmbajtëse, në 
çështjen penale të akuzuarit R. B. nga Ferizaji, për shkak të veprës 
penale sulm seksual nga neni 195. par. 1. pika 3. të KPK dhe trafikimi 
me njerëz nga neni 139. par. 2. lidhur me par. 1. të KPK, duke vendosur 
sipas ankesës së Prokurorit publik të qarkut në Prishtinë, të ushtruar 
kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë P.nr. 12/2010 të 
datës 03.05.2011., në seancën e mbajtur konform nenit 410. të KPPK, 
më datën 05.04.2012., mori këtë: 
 
 

A K T GJ Y K I M 
 
 

 I Refuzohet si e pabazuar ankesa e Prokurorit publik të qarkut 
në Prishtinë ndërsa aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë 
P.nr.12/2011 i datës 03.05.2011. në pjesën gjykuese, që ka të bëjë me 
veprën penale sulm seksual nga neni 195. par. 1. pika 3. të KPK, 
vërtetohet. 
 

II Me aprovimin e ankesës së Prokurorit publik të qarkut në 
Prishtinë anulohet aktgjykimi në pjesën liruese, që ka të bëjë me veprën 
penale trafikimi me njerëz nga neni 139. par. 2. lidhur me par. 1. të KPK 
dhe në këtë pjesë çështja i kthehet të njëjtës gjykatë në rivendosje. 
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A r s y e t i m 
 
 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë P.nr.12/2011 të 
datës 03.05.2011. i akuzuari R. B. është shpallur fajtor për veprën penale 
sulm seksual nga neni 195. par. 1. pika 3. të KPK dhe është gjykuar me 
dënim burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) muaj, në të 
cilin dënim i llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej datës 
26.10.2009. deri më datën 03.05.2011. I akuzuari është obliguar të 
paguaj shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë së gjykatës dhe 
në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 100 €, të gjitha në afat prej 
15 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit.  Me të njëjtin aktgjykim i 
akuzuari është liruar nga aktakuza për veprën penale trafikimi me njerëz 
nga neni 139. par. 2. lidhur me par. 1. të KPK. 

 
Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ankesë ka ushtruar Prokurori 

publik i qarkut në Prishtinë, sa i përket veprës penale sulm seksual nga 
neni 195. par. 1. pika 3. të KPK vetëm për shkak të vendimit për 
dënimin, me propozim që aktgjykimi të ndryshohet dhe të akuzuarit të 
shqiptohet dënim më i ashpër, ndërsa sa i përket veprës penale trafikimi 
me njerëz nga neni 139. par. 2. lidhur me par. 1. të KPK, për shkak të 
vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, me propozim që 
aktgjykimi në këtë pjesë të ndryshohet dhe i akuzuari të shpallet fajtor 
për këtë vepër penale ose të anulohet dhe çështja të kthehet gjykatës së 
shkallës së parë në rivendosje.  
 
 Prokurori i shtetit, me parashtresën PPA.nr.348/2011 të datës 
24.10.2011. ka propozuar që ankesa e Prokurorit publik të qarkut në 
Prishtinë të aprovohet dhe të merren vendime siç janë propozuar në këtë 
ankesë. 
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I akuzuari nuk u informua për seancën e kolegjit të shkallës së 
dytë sepse nga fletë kthesa shihet se ka ndërruar adresën e banimit dhe 
për këtë nuk ka informuar gjykatën, ndërsa Prokurori i shtetit dhe 
mbrojtësi i të akuzuarit me rregull ishin të informuar për seancë por nuk 
prezantuan, ashtu që konform dispozitës së nenit 410. par. 4. të KPPK 
seanca është mbajtur praninë e tyre.  
  
 Kolegji i gjykatës, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës bashkë me 
ankesën e paraqitur dhe propozimit me shkrim të Prokurorit të shtetit dhe 
pasi që aktgjykimin e ankimuar studioi sipas detyrës zyrtare konform 
nenit 415. par.1. të KPPK gjeti se: 
 

- për pjesën gjykuese të aktgjykimit, ankesa nuk është e bazua, 
ndërsa është e bazuar për pjesën liruese. 

 
I Në pjesën gjykuese, pra, sa i përket veprës penale sulm 

seksual, aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkelje esenciale të 
dispozitave të procedurës penale të cilat shqyrtohen detyrimisht dhe në 
dëm të akuzuarit nuk është shkelur ligji penal. 
 

  Gjendja faktike e vërtetuar me aktgjykimin e shkallës së parë nuk 
ishte objekt i shqyrtimit të kësaj gjykate pasi që nuk ishte e ankimuar 
ashtu që kjo gjykatë u përqendrua në vlerësimin e aktgjykimit në pjesën 
e cila goditet me ankesë, gjegjësisht lidhur me vendimin për dënimin. 
 

Gjykata e shkallës së parë me rastin e vendosjes për dënim, ka 
vlerësuar rrethanat nga neni 64. të KPPK dhe me këtë rast në anën e të 
akuzuarit ka gjetur vetëm rrethana lehtësuese, siç janë se më parë nuk 
është i gjykuar, kundër tij nuk zhvillohet procedurë për vepër tjetër 
penale, është i martuar dhe babë i pesë fëmijëve dhe në mungesën e 
rrethanave rënduese ka shqiptuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 
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1 (një) viti e 6 (gjashtë) muaj, me bindje se ky dënim është i 
mjaftueshëm për arritjen e qëllimit të paraparë me ligj. 

 
Në ankesë pretendohet se dënimi i shqiptuar është i butë dhe në 

disproporcion me veprën penale por nuk ceket asnjë rrethanë konkrete e 
cila kishte për të ndikuar në shqiptimin e dënimit më të rënd.  
 

Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, rrethanat nga neni 64. të 
KPK jo vetëm se janë konstatuar por dhe drejt janë vlerësuar nga 
gjykata e shkallës së parë ashtu që dënimi i shqiptuar për kah lloji dhe 
lartësia është i qëlluar, në harmoni me rrethanat e rastit, i nevojshëm 
dhe i mjaftueshëm për arritjen e qëllimit të paraparë me dispozitën e 
nenit 34. të KPPK, për ç`arsye ankesa nuk ishte e bazuar dhe si e tillë u 
refuzua. 

 
II Përkitazi me pjesën liruese të aktgjykimit, pra, për veprën 

penale trafikimi me njerëz nga neni 139. par. 2. lidhur me par. 1. të 
KPK, ankesa është e bazuar, sepse faktet vendimtare nuk janë vërtetuar 
në mënyrë të plotë. 

 
Nga aktgjykimi i shkallës së parë dhe nga shkresat e lëndës 

rezulton se e dëmtuara H. B. në të gjitha fazat e procedurës penale ka 
deklaruar se ka qenë e trafikuar nga i akuzuari R. B., i cili ndaj saj ka 
përdorur forcë (e ka rrahur deri në alivanosje) duke e detyruar në këtë 
mënyrë që të punojë si kameriere në një kafiteri dhe të ketë marrëdhënie 
seksuale me shumë meshkuj për nga 50 €, të cilat të holla i ka marrë i 
akuzuari. Gjykata e shkallës së parë ka marrë se deklarata e saj nuk ka 
qenë bindëse sepse për disa detaje ka ndryshuar deklaratën. Kështu në 
faqën 6. në paragrafin 2 thuhet: “ në shqyrtimin kryesor kjo dëshmitare 
përsërit se i akuzuari e ka detyruar ti ofrojë shërbime seksuale 
personave të ndryshëm por tani thotë se u ka ofruar shërbime seksuale 
katër personave...derisa në polici deklaron se shërbimet seksuale u ka 
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ofruar pesë klientëve”, pastaj: “Derisa në polici deklaron se shërbimet 
seksuale u ka ofruar në hotelin H., në shqyrtimin gjyqësor ndryshon 
dëshminë duke thënë se me këta persona ka shkuar në hotele të 
ndryshme dhe nuk i kujtohet me sa vetë ka dal”. 

 
Gjykata e shkallës së parë ka gjetur se këto deklarata jo vetëm se 

kanë qenë kontradiktore, sa që deklaratën ka bërë jo bindëse, por se kjo 
deklaratë nuk është vërtetuar as me provat tjera e nxjerra. 

 
Megjithatë, në faqën 7. paragrafi 1. thuhet se deklarata e të 

dëmtuarës “nuk është provuar as me dëshminë e dëshmitares A. B., e 
cila lidhur me trafikimin deklaron në mënyrë të përgjithshme se i akuzuari 
e ka detyruar H. të punojë dhe tu ofrohet personave tjerë...”, pra, sipas 
gjykatës së shkallës së parë edhe pse kjo dëshmitare ka pohuar se i 
akuzuari e ka trafikuar të dëmtuarën, fakti se deklarata e saj është e 
përgjithësuar tregon se as nga kjo deklaratë nuk është vërtetuar se i 
akuzuari ka ndërmarrë veprimet inkriminuese. 

 
Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, drejt ceket në ankesë se 

gjykata e shkallës së parë nuk ka vërtetuar në mënyrë të plotë gjendjen 
faktike dhe se, për tani, nuk mund të aprovohet konkludimi se nga provat 
e administruara nuk është vërtetuar se i akuzuari ka kryer veprën penale 
për të cilën akuzohet. Ka qenë obligim i gjykatës që nëse e dëmtuara ka 
ndryshuar deklaratën, ta pyet për arsyen e ndryshimit dhe cila deklaratë 
është e saktë. Me këtë rast duhet të merret parasysh edhe kalimi i 
kohës nga koha e kryerjes së veprës penale. Pastaj, ndryshimi i detajeve 
nuk e ka ndryshuar esencën e dëshmisë dhe kjo deklaratë nuk ka qenë 
fare në kundërshtim me dëshminë e dëshmitares A. B. Fakti se dëshmia 
e dëshmitares A. B. “ka qenë e përgjithësuar”, nuk e ka liruar gjykatën 
nga obligimi që ta parashtrojë pyetje, në mënyrë që dëshmia të mos të 
jetë e përgjithësuar por konkrete, për të gjitha detajet e rasteve 
inkriminuese. 
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Për këto shkaqe ankesa u Prokurorit publik të qarkut u aprovua 

dhe u mor vendim që aktgjykimi i ankimuar në këtë pjesë të anulohet 
dhe çështja të kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje. Në 
shqyrtimin e sërishëm kryesor duhet që sërish të merren në pyetje e 
dëmtuara H. B. dhe dëshmitarja A. B. dhe të procedohen edhe provat 
tjera, në mënyrë që të eliminohen mangësitë e aktgjykimit të shkallës së 
parë lidhur me vërtetimin e plotë dhe të drejt të të gjitha fakteve 
vendimtare dhe të merret vendim i ligjshëm. 

 
Nga sa u tha, në bazë të nenit 423. dhe 424. të KPPK u vendos 

si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 
 

 
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

Ap.nr. 348/2011, më 05.04.2012. 
 

 
PROCESMBAJTËSJA               KRYETARI I KOLEGJIT 
Fatime Hasani-Ruhani                  Avdi Dinaj 
 
 

ANËTARËT E KOLEGJIT: 
 

    Nesrin Lushta______________ 
 
         Emine Mustafa_____________ 
 
    Marije Ademi ______________ 
 
    Salih Toplica_______________ 


